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 مستندات زیر الاقل به مدت ده سال، به صورت الکترونیکی نگهداری خواهند شد.  -1

 ریسا ای یاز شخص مرتبط با موضوع رتبه بند یبنده برهان در ارتباط با موضوع رتبهک ییهااطالعات، مدارک و فرم -1-1

 .و مشخصات ارائه کننده افتیدر خینموده، با ذکر تار افتیمنابع در

 .ندیباشخاص در ارتباط با موضوع رتبه ریسا ای بندیتبادل شده با شخص مرتبط با موضوع رتبه یهاو گزارش مکاتبات -1-2

 .یبندرتبه ۀمؤسس یدرون ۀتبادل شد یهاو گزارش مکاتبات -1-3

 رانیدم ریو سا بندیرتبه یکارهای گروه یاعضا ،بندیرتبه تۀیکم یکنترل تضاد منافع که اعضا هایاز فرم اینسخه -1-4

 .هاآن یبعد راتییو تغ کنندیم لیبرهان تکم یضوابط داخل ایدستورالعمل  نیو کارکنان، طبق ا

  ؛یعنفیاعالم موارد ذ یهارفع آنها  و گزارش یبرا افتهیشده و اقدامات انجام  ییمربوط به تضاد منافع شناسا مستندات -1-5

 .هاآن هایو متمم یبندمنعقده با  شخص مرتبط با موضوع رتبه یقراردادها -1-6

 .هاآن یصادره برا یهاو صورتحساب انیبا مشتر یاز جمله مبادالت مال یمال عیمثبتۀ وقا مدارک -1-7

و ساعت انتشار به خصوص  خیتار یخود منتشر کرده است، حاو یرسم یکه برهان در تارنما یاز اطالعات اینسخه -1-8

 .اعالم شده یاعتبار هایو رتبه بندیرتبه هایگزارش

مسئول واحد مطالعات  ،یبندرتبه یکار یهاگروه یاعضا ،یبندرتبه تهیکم یاعضا ره،یمد أتیه یاعضا مشخصات -1-9

 .کیهر  تیمسئول ای تیمأمور ۀشروع و خاتم خیضوابط و تار نیتدو ۀتیکم یاعضا ق،یکالن، مسئول واحد تطب

ضوابط، واحد مطالعات کالن و  نیتدو ۀتی،کمبندیرتبه تۀیکم ره،یمد أتیجلسات ه یشده برا میتنظ صورتجلسات -1-10

 .بندیرتبه یکار یگروه ها

-ارشو گز یاعتبار یهارتبه یبازنگر ای یروز رسانبه یهاگزارش ،بندیرتبه هایگزارش ،یبندرتبه یابیارز یهاگزارش  -1-11

 .هاگزارش نیا ۀکالن و اطالعات و اسناد و مدارک پشتوان لیتحل های

 ضوابط و واحد مطالعات کالن نیتدو تهیکم ،بندیرتبه تۀیکم ره،یمد أتیجلسات ه لیتشک یکه برا هایینامهدعوت  -1-12

 .اشخاص ارسال شده است ریسا ای هاآن یاعضا یبرا

  خیر تاربا ذک برهان یهاهیضوابط و رو ریو سا یبندرتبه ۀناموهیش ،یبندرتبه ندیفرآ ف،یتعار ۀناممصوب واژه یهانسخه  -1-13

 .بیتصو

 برهان. هیعل ایله  یحقوق یراجع به دعاو مدارک -1-14

 .گرددیو ابالغ م نییکه توسط سازمان تع ییهامدارک و گزارش ریسا -1-15

از سررسید اوراق محاسبه  داری مدارک مرتبط مذکور در فوق،بهادار سررسید دار، مدت نگهبندی اوراقدر مورد هر رتبه: 1تبصرۀ 

 شود.می
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 داری خواهند شد.( و در صورت نیاز سایر مستندات، به صورت کاغذی نیز نگه10-1)جلسات موضوع بند صورت: 2تبصرۀ 

اعتباری مؤثر  العات با اهمیتی که بر تعیین رتبۀهای فوق الذکر به همراه سایر اطها، مدارک و فرماطالعات، گزارش: 3تبصرۀ 

شود و استانداردهای امنیتی برای داری میها نگهشده و حداقل یک نسخۀ پشتیبان از آن  است، به شکل قابل بازیابی ذخیره

شود و تدابیری برای بازیابی حفظ اطالعات ذخیره شده در برابر سوانح احتمالی، حمالت سایبری و سرقت، به کارگرفته می

 گردد.می بینیاطالعات ذخیره شده در صورت وقوع وقایع یادشده پیش

 د: اطالعات و مدارک زیر محرمانه تلقی می شون -2

اطالعات و مدارکی که شخص مرتبط با رتبه بندی برای اجرای رتبه بندی در اختیار برهان قرار می دهد، محرمانه تلقی  -2-1

  می شوند مگر اینکه برهان مطلع شود که این اطالعات و مدارک برای عموم منتشر یا افشاء شده اند.

فرآیند تعیین یا بازنگری رتبه خاتمه یابد و رتبۀ تعیین یا قبل از این که   بندی برهانمذاکرات و تصمیمات کمیتۀ رتبه -2-2

 بازنگری شده اعالم یا ارائۀ گردد. 

بندی در جلسات کمیتۀ یادشده اعالم کرده است، حتی پس از افشا یا ارائۀ رتبۀ یی که هر یک از اعضای کمیتۀ رتبهآرا -2-3

 تعیین یا بازنگری شده. 

ن و مقررات ملزم به ارائه یا افشای اطالعات و مدارک است یا طبق قرارداد منعقده با به استثنای مواردی که برهان طبق قوانی -3

مشتری یا اجازه نامۀ دریافتی از مشتری مجاز به ارائه یا انتشار اطالعات و مدارک شده، برهان اطالعات و مدارک محرمانه را 

ای انجام خدمات خود نیازی به ارائۀ اطالعات و مدارک به برای عموم منتشر یا افشاء نکرده یا در اختیار اشخاصی که برهان بر

آنها ندارد، قرار نمی دهد. برای اجرای این اصل، برهان و کارکنان مراقبت خواهند کرد که اطالعات و مدارک محرمانه را در غیر 

الل مذاکره یا آموزش افراد گذاران، سایر مشتریان یا هر شخص دیگر، در خدر خالل مذاکره با سرمایه مخصوصاً موارد مقرر،

های آموزشی، در خالل مطالب منتشره در رسانه ها، ها و دورهائۀ مطالب در سمینارها و کنفرانسبرای استخدام، در هنگام ار

 بروشورهای تبلیغاتی یا مقاالت تحقیقاتی و غیره افشاء نکنند. 

توافقات ارائۀ خدمات یا سایر توافقات از سایر اشخاص دریافت ای که طبق برهان و کارکنان آن، اطالعات و مدارک محرمانه -4

در راستای ارائۀ خدمات یا موارد پیش بینی شده در قرارداد و توافقات استفاده خواهند کرد، مگر اینکه به موجب  میکنند را صرفاً

 ها باشند.قوانین یا مقررات ملزم به ارائه یا افشای آن

کار گیرند تا اطالعات و مدارک محرمانه از گزند سرقت، سوء استفاده و افشاء یا تالش خود را به اند تمامکارکنان برهان موظف -5

 ارائه به اشخاص غیر مرتبط، مصون بمانند. 

 ای که در اختیار دارند، خودداری خواهند کرد.بر اساس اطالعات نهانی و محرمانهبرهان و کارکنان برهان از معامله  -6

ا ی بندی را به صورت گزینش شده ارائهاحتمالی آتی برهان راجع به رتبه اطالعات افشا نشده یا اقدامات کارکنان برهان نباید -7

 بندی یا نمایندگان وی.کنند، مگر به شخص مرتبط با رتبه افشا

ک اطالعات و مدارکارکنان برهان نباید اطالعات و مدارک محرمانه را به سایر کارکنانی که برای انجام وظایف خود به داشتن این  -8

 نیاز ندارند، ارائه دهند.
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ها با برهان نیز مسئولیت کارکنان برهان در مورد حفظ محرمانگی اطالعات و مدارک محرمانه، پس از خاتمۀ قرارداد کار آن -9

 شود.پابرجاست و قبول این مسئولیت به نحو مناسب در قراردادهای کار کارکنان، قید می

بندی در هنگام تعیین یا بازنگری یک رتبه چه رایی داده است، جزو اطالعات محرمانه تلقی می این که هر عضو کمیتۀ رتبه    -10

شود. اعضای کمیتۀ رتبه بندی و سایر کارکنانی که در جلسات این کمیته حضور یا به اطالعات این آراء دسترسی دارند، باید 

ی خود آنها محسوب شود. این آراء حتی نباید یر مرتبط ارائه ندهند، حتی اگر رأه اشخاص غاین آراء را محرمانه نگه دارند و ب

در اختیار شخص موضوع رتبه بندی یا مرتبط با رتبه بندی نیز قرار گیرد. ثبت آراء هر یک از اعضای کمیتۀ رتبه بندی در 

 بندیگیری در کمیتۀ رتبهانه نیست. نتیجۀ رأیمستندات این کمیته، مجوزی برای خروج این آراء از شمول اطالعات محرم

 برهان، فقط به صورت سرجمع قابل ارائه یا انتشار است.

در صورتی که برهان برای اجرای خدمات و وظایف خود تصمیم بگیرد اطالعات و مدارک محرمانه را در اختیار یک شخص  -11

ه کند کنظر را طی قراردادی مکتوب با برهان ملزم میوابسته یا شخصی به استثنای کارکنان مرتبط قراردهد، شخص مورد 

 شود، محرمانه نگه دارد.بینی میا رعایت اصولی که در قرارداد پیشاطالعات و مدارک ارائه شده از طرف برهان را ب


